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ANVENDELSESOMRÅDE:

EGNETHED:

PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:
UZIN PE 260 er en højkoncentreret dispersionsprimer, der 
kan bruges på sugende og ikke sugende undergulve, især 
før spartelarbejder. Til indendørs brug.

Ufortyndet på tætte eller svagt sugende undergulve (f. 
eks. stengulve eller keramikfliser, vandfaste lag, epoxy-
belægninger) samt på gamle undergulve, der har behov 
for sanering med fast hæftende, vandfaste lim- eller 
spartelmasserester(f. eks. kunstharpiks-, neopren-, 
bitumen- eller dispersionslimrester)

u

Fortyndet  på støvede og sugende undergulve.u

på gamle undergulve, der har behov for sanering med 
fast hæftende, vandfaste lim- eller spartelmasserester (f. 
eks. kunstharpiks-, neopren-, bitumen- eller 
dispersionslimrester)

u

på tætte eller svagt sugende undergulve (f. eks. 
stengulve eller keramikfliser, vandfaste lag, epoxy-
belægninger)

u

på gamle eller støbeasfaltgulve, der ikke er sandstrøetu

på magnesia- og magnesitgulveu

på spånplader P4 – P7, OSB 2 – OSB 4-plader og andre 
egnede træundergulve

u

før spartelarbejde med UZIN cement- eller 
gipsspartelmasser

u

på undergulve med indbygget gulvvarmeu

til gulve der belastes med kontorstolehjul iht. DIN EN 12 
529

u

til gulve med kraftig belastning i bolig-, erhvervs- og 
industriområdet

u

højkoncentreretu

filmdannendeu

perfekt vedhæftningslag på tætte undergulveu

høj spærrevirkning mod vand, der skal udrøresu

fri for opløsningsmidleru

TEKNISK DATA:
Emballage KU-dunk
Emballagestørrelse 10 KG
Holdbarhed min. 12 måneder
Farve våd hvid
Farve tør transparent
Forbrug 40-150 g/m²
Tørretid 1 time*
Minimum 
arbejdstemperatur 10 °C på gulvet

* Ved 20 °C og 65 % RF.

UZIN PE 260
Dispersionsprimer til gamle undergulve ved renoveringer

Produktdatablad
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FORBEREDELSE AF UNDERGULVET:
Undergulvet skal være fast, bæredygtigt, tørt, uden revner 
og fri for stoffer, (snavs, olie, fedt) som reducerer 
vedhæftningen.
Cement og gipsbaserede gulve skal slibes og støvsuges.
Kontrollér undergulvet iht. gældende standarder, regler og 
datablade og reager på eventuelle fejl og mangler.
Lag med dårlig vedhæftning eller ustabile lag, som f.eks. 
løs slipmiddel, limrester, spartelmasse, belægning eller 
malingrester mm. fjernes ved børstning, slibning, fræsning 
eller slyngrensning.
Løse partikler og støv fjernes ved grundig støvsugning. Ud 
fra undergulvets type og beskaffenhed skal der vælges og 
anvendes en egnet primer fra UZIN´s produktsortiment.
Lad altid den påførte primer tørre helt op.
Følg altid produktdatabladene til de øvrige anvendte 
produkter.

FORARBEJDNING:

 

ANVENDELSESTABEL:

Underlag / anvendelse Forbrug Tørretid

Fastsiddende og 
vandfaste limrester

100-150 g/m² 
(ufortyndet) 1 time*

Støbeasfaltgulve, (ikke 
sandstrøet) ikke sugende 
undergulve

100-150 g/m² 
(ufortyndet) 1 time*

Spånplader, træ-
undergulve

100-150 g/m² 
(ufortyndet) 1 time*

Magnesia- og 
magnesitgulve

100-150 g/m² 
(ufortyndet) 1 time*

Undergulve med 
støvende eller ru 
overflader

50-75 g/m² (1 : 1 til 
1 : 2) 1 time*

Sugende undergulve, 
f.eks cementbaserede 
undergulve

ca. 40 g/m² (1 : 3) 30 minutter*

VIGTIG INFORMATION:
 

GODKENDELSE OG MILJØMÆRKE

SAMMENSÆTNING:
Polymer dispersion, konserveringsmidler, additiver og vand.

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSET:
Opløsningsmiddelfrit. Brug af beskyttelsescreme eller 
handsker samt god ventilation af arbejdsområdet anbefales. 
Når produktet er tørt har det en neutral lugt og giver ingen 
fysiologisk eller økologisk risiko. Grundlæggende 
forudsætninger for den bedst mulige indendørs luftkvalitet 
efter gulvbelægnings arbejdet at de anbefalede 
byggepladsforhold og foreskrifter er overholdt, og at 
undergulv, primer og spartelmasse, er tørret tilstrækkeligt.

1. Emballage skal have rumtemperatur før brug og rystes 
godt.

2. Påfør primer med UZIN nylon-plys-rullen (art. nr.: 9394) 
jævnt solidt og på hele overfladen på undergulvet. 
Undgå at der dannes pytter.

3. Rengør værktøjet med vand efter brug

* Ved 20 °C og 65 % RF.

 

Original emballage kan ved en ikke for kølig opbevaring 
holde i min. 12 måneder. En for lang lagringstid kan 
ændre produktets egenskaber i negativ retning. Åbnet 
emballage skal lukkes tæt til og indholdet bør bruges 
hurtigst muligt. Primer skal have rumtemperatur før den 
anvendes.

u

Kan bedst bearbejdes ved 15 – 25 °C, en undergulvs 
temperatur over 15 °C og RF under 65 %. Lave 
temperaturer og høj luftfugtighed forlænger, høje 
temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden.

u

Ved flerlags-spartling skal man lade den tidligere 
bearbejdede spartelmasse tørre fuldstændigt, fortyndet 
med UZIN PE 260 (1 : 3) mellemprime og efter 
tilstrækkelig tørretid udføre den efterfølgende spartling.

u

Ved spartling på fugtfølsomme gipsgulve eller ustabile 
underlag (f. eks. limrester) skal der anvendes en 
reaktionsharpiksprimer såsom UZIN PE 480 sandstrøet, 
eller UZIN PE 414 BiTurbo med efterfølgende påført PE 
280.

u

Primning af undergulve, som efterfølgende påføres et 
mere end 10 mm tykt spartellag: Vor hovedanbefaling 
er, at bruge epoxy (2 K) produkter, men følgende er 
også muligt: Ikke sugende undergulve: PE 280 tørretid, 
12 timer. Sugende undergulve: PE 360 tørretid 1 time. 
PE 260 tørretid 12 timer.

u

Vigtig information: Læg altid primeren ud, i et tyndt lag, i 
lagtykkelser, der dækker hele undergulvets overflade. 
Brug ikke PE 360 på poleret / helikopter glittet beton, 
hvis spartellaget efterfølgende skal være tykkere end 10 
mm. Spartelmasselag > 10 mm, sandblæs eller slib og 
støvsug betonen, før PE 360 påføres. PE 260, 
tørretiden er afhængig af undergulvets sugeevne og kan 
være kortere end de anbefalede12 timer.

u

Ikke egnet til direkte limninger med parketlim.u

Ikke egnet på vandopløselige limrester (f. eks. Sulfit-
ludlim) eller fastgørelser. Produkter, der er egnede til 
dette skal venligst findes i UZIN produktoversigten.

u

Følg de almindelige gældende regler for faget og 
teknikken for lægning af gulvbelægninger, samt de 
gældende, nationale standarder.

u

Fri for opløsningsmidleru

EMICODE EC 1 PLUS / Meget lav emissionu

De nævnte oplysninger bygger på vore erfaringer og grundige undersøgelser. Da vi ikke har indflydelse på forarbejdningen og ej heller kender forarbejdningsbetingelserne på 
forhånd, kan vi ikke overtage ansvaret for brugerens opnåede resultater. Kvaliteten af dit arbejde afhænger derfor af din egen faglige vurdering og brug af produktet. Ved tvivl 
bør der udføres prøver inden arbejdets udførelse. Sørg for at følge monteringsanbefalingerne fra producenten af belægningen. Dette datablad erstatter alle tidligere udgivelser. 
Den aktuelle udgave af dette datablad findes på vores websted: www.uzin.dk | 05.2021
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Sikkerhedsforskrifter:
MAL-Kode: 00-1 (1993). Opbevares utilgængelig for børn.

BORTSKAFFELSE:
Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at 
produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i 
jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er 
drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende 
restindhold, samt opsamlede flydende rester, er 
klassificeret som farligt affald. Beholdere med restindhold, 
der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald.

De nævnte oplysninger bygger på vore erfaringer og grundige undersøgelser. Da vi ikke har indflydelse på forarbejdningen og ej heller kender forarbejdningsbetingelserne på 
forhånd, kan vi ikke overtage ansvaret for brugerens opnåede resultater. Kvaliteten af dit arbejde afhænger derfor af din egen faglige vurdering og brug af produktet. Ved tvivl 
bør der udføres prøver inden arbejdets udførelse. Sørg for at følge monteringsanbefalingerne fra producenten af belægningen. Dette datablad erstatter alle tidligere udgivelser. 
Den aktuelle udgave af dette datablad findes på vores websted: www.uzin.dk | 05.2021
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